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Lugar de Juía // 4910-318 Riba D’Âncora 
 

Acta Número Nove 
 

 
 
Aos Treze dias do mês de Setembro de Dois Mil e Seis, pelas Vinte horas, 

reuniu o executivo da FREGUESIA DE RIBA D’ÂNCORA em sessão Ordinária, na 

sede da Junta, de Riba de Âncora, concelho de Caminha. 

 

Com a seguinte ordem de Trabalho(s): 

 

1.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 
 Foram atribuídos os seguintes números de Polícia: 
À moradia de António José Pires da Silva, sita no lugar de Juía, o número 139 – A; 
À moradia de David José Lourenço Landeira, sita no lugar de Aldeia Nova, o número 
275 – B; 
À moradia de Carlos Manuel Costa Alves Ferreira, sita no lugar de Aldeia Nova, o 
número 261 – A. 
2.º CORTEJO ETNOGRÁFICO DA SENHORA DA BONANÇA 
 Foi deliberado que a nossa freguesia, como vem sendo hábito, participará no cortejo 
etnográfico das festas da Senhora da Bonança. O tema escolhido é a “matança do 
porco”. No final do cortejo, no Polidesportivo do ARA, haverá uma confraternização 
com o pessoal envolvido no cortejo e restante população. 
3.º REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Vitor Manuel Giestas Rodrigues, residente no lugar de Vila Verde, n.º 339, a 
solicitar uma declaração em como na bouça de Castanhal, sítio de Carvalhosa, no lugar 
de Vila Verde, pertença de Manuel Jurmecindo Veloso Pires (falecido), existe uma 
nascente de água, para efeitos de relação de bens; 
De José Augusto Rodrigues Pereira, residente no lugar de Juía, n.º 146, a solicitar uma 
declaração em como Maria dos Anjos Afonso faleceu a 18 de Janeiro de 1999, para 
efeitos de corte de telefone.  
De Helena Rosa Gonçalves, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 198, a solicitar uma 
declaração em como reside nesta Freguesia e que a mesma dista de Monção mais de 
cinquenta quilómetros, para efeitos de estudo. 
 

 E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a 

presente acta que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos presentes. 

 


